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Uw advertentie hier? 

mail naar info@bcsteenderen.nl  
voor de mogelijkheden 



3



4

Van de voorzitter 

Sporten is niet de normaalste zaak 
van de wereld. 

Juli 2014 zal de geschiedenisboeken in-
gaan als de maand waarin een burger-

vliegtuig met voornamelijk Nederlandse inzittenden op het 
verkeerde moment op de verkeerde locatie vloog en hierdoor 
helaas wereldnieuws werd. Oekraïense separatisten, een 
mooie naam voor een wetteloos zootje ongeregeld dat zegt 
graag terug te willen keren in de veilige schoot van moeder-
tje Rusland, drukten vermoedelijk bijgestaan door goed ge-
schoolde Russische militairen op een door de Russen geheel 
vrijwillig ter beschikking gesteld knopje en bliezen daarmee 
300 onschuldige burgers en bemanning uit de lucht. Het 
mondiale onvermogen om binnen een redelijke termijn de 
vele slachtoffers en hun bezittingen terug te brengen staat in 
het collectieve geheugen gegrift, evenals de manier waarop 
de Oekraïense, Russische maar ook Amerikaanse propagan-
da-machines probeerden om hun versie van de gebeurtenis-
sen zodanig naar hun hand te zetten dat de gemiddelde toe-
hoorder wel moest geloven dat de ander de schurk was. Rut-
te en Timmermans deden ondertussen hun  best om vooral 
via diplomatieke weg er voor te zorgen dat de berging zo 
snel mogelijk kon plaatsvinden maar moesten keer op keer 
vaststellen dat gedane toezeggingen net zo hard waren als 
een pakje boter in de snoeihete Oekraïense zon.         

(Vervolg op pagina 5) 
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Van de voorzitter 

Tegelijkertijd voerden Israël en Hamas een ongelijke strijd 
waarbij eerstgenoemde kans zag om dagelijks zo’n 100 veel-
al totaal onschuldige burgers te doden door ze te bombarde-
ren. In Mosoel was op hetzelfde moment Isis bezig om Mos-
lim-zieltjes te werven, waar nodig met keiharde hand. Chris-
tenen kregen als ze niet afgeslacht wensten te worden de 
keuze tussen Moslim worden, extra belasting betalen of snel 
hun biezen te pakken. In Syrië woedt al jaren 
een soort burgeroorlog met vele onschuldige 
burger slachtoffers en in Libië is het zelfs on-
der Khadaffi nog nooit zo’n puinhoop ge-
weest. De economische recessie waarin vele 
landen waaronder Nederland al jaren in verkeren wordt in 
dat verband bijna irrelevant, sport een begrip dat onder ge-
noemde omstandigheden compleet vervaagt. 

De maanden Juli en augustus zijn voor velen een maand van 
ontspanning en bezinning, soms gepaard gaande met het 
bezoeken van andere (verre) culturen. Een vakantie moet je 
accu weer een beetje opladen voor de periode daarna. Bij 
vakantie hoort in ieder geval geen oorlog, dood of verderf.  

Ik hoop dat jij ondanks alle verschrikkingen die in de wereld 
plaatsvinden toch een goede vakantie hebt gehad en, in de 

wetenschap dat het voor velen geen volstrekt 
normale zaak is, weer fris wilt starten met 
een nieuw, sportief seizoen.   

   Veel sportief plezier! Lex
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BadmintonClub  
Steenderen 

Clubblad nr 47 
augustus 2014 

Redactie
Marieke Schotman 
Barbara Leerkes 

Lay-out
Barbara Leerkes 

Advertenties 
info@bcsteenderen.nl 

E-mail
redactie@ 

bcsteenderen.nl 

Internet 
http://

www.bcsteenderen.nl 
Of zoek: 

Bc Steenderen op 
 www.facebook.nl 

Verschijning 
4 x per jaar 

Volgend clubblad 
winter 2014

Inleveren kopij: 
Graag  voor 1 december 

Bespannen van een  
badmintonracket kost 

maar € 20! 

Ook reparaties zijn  
mogelijk.

Voor meer info kan je  
terecht bij Robert klein 

Lebbink

Nieuwe grip nodig? 
Altijd in de hal aanwezig 
 dunne grip vanaf € 3,00  

dikkere grip vanaf € 5,00  

Blessure???

FIT Sportbalsem! Verkrijgbaar 
in de hal voor €15,00! Info bij 

Sylvia/Jan 

Nieuw racket nodig? 
Nieuwe schoenen nodig? 

Vraag goed advies! 

De trainers kunnen je altijd 
advies geven. 



7

ven, de aanhouder wint tenslot-
te. En al win je als redacteur 
niet altijd, er zijn wel altijd 
’supporters’ die genieten van 
het werk dat jij geleverd hebt. 
Het kost minstens zoveel zweet-
druppels, en de pannenkoeken 
vliegen ook hier over het bu-
reau. Je leeft op tips en input 
van je medestanders, want de 
aanmoedigingen zijn ook op een 
redactie belangrijk!  

Alles moet binnen de lijntjes 
vallen anders past het niet op 
een pagina. En met een beetje 
humor is het serieuze harde 
werk een stuk leuker geworden. 

En wat misschien wel de beste 
overeenkomst tussen badmin-
tonnen en clubblad maken is? 

Na alle inspanning is er ont-
spanning! En een biertje lijkt 
immers op een shutt-
le, allebei geel van 
onder en  wit 
van boven! 

Proost! 

Barbara 

Zomaar, zonder dat je er iets 
voor hebt hoeven doen, be-
landde deze editie van het 
clubblad bij jou in je inbox van 
je mail. Je opent, je scrolt, je 
leest, je geniet en misschien 
print je het uit om het daarna 
nog eens te lezen. Maar is het 
wel zo ‘zomaar’? 

In deze tijd van scrollen, ve-
gen en andere hippe techni-
sche snufjes zou je haast ver-
geten hoe een ‘gewone’ op 
windows draaiende computer 
werkt. Ai, dat is knap lastig als 
je redacteur bent.. Na een 
zenmoment pak je de draad 

weer op, je haalt 
de net door jou 
uit het raam ge-
mikte computer 
weer terug naar 

binnen, slingert hem aan en 
gaat vol nieuwe moed aan de 
slag.

Eigenlijk is een clubblad ma-
ken net als badmintonnen. Een 
goede voorbereiding is het hal-
ve werk. Nooit voortijdig opge-

Uit de redactiekamer 
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Activiteitenkalender

11 september:
De loten van de Grote 
Clubactie worden weer 
meegegeven aan de 

jeugd. Zie ook info op 
de jeugdpagina 

18 december:

Invitatietoernooi 

Laatste donderdag van de 
maand:

We tossen weer  
gezellig met elkaar! 

4 september:

Start seizoen 2014-2015: 
we zien jullie graag weer 

lekker fanatiek op de 
baan!

18 september:

Eerste thuiswedstrijd 
voor team 3 

7 - 12 oktober:  

 Yonex Dutch open 

Topsportcentrum

Almere

www.dutchopen.nl



9

December

4 Esther Staal 

4 Lars Polman 

10 Jan Takken 

12 Marcella Utermöhlen 

14 Yalenka Span 

Verjaardagskalender 

September 

4 Kevin Hetterscheid 

12 Madelon Schieven 

19 Maikel Harmsen 

19 Gerrit Hiddink 

22 Marysanne Beulenkamp 

26 Armijn van Roon 

November 

7 Dennis Wassenaar 

7 Jorinde van der Burght 

10 Angeline Jansen 

18 Wim van der Spoel 

19 Bueno Rutjes 

24 Tom Besselink 

Oktober 

3 Nick Vredegoor 

8 Edward van Mierlo 

10 Marije Knol 

19 Ernst Jan van der Bend 

19 Tom van Wijk 

20 Gert Maalderink 

21 Carolien Wenneker 

22 Anne Bouwmeester 

27 Robin Koolwijk 
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Van de bestuurstafel -  over natjes en droogjes 

De Kantine 

Zoals bekend hebben 
we de afgelopen maan-
den de kantine zelf ge-
draaid: dat was best 
een succes, niet alleen 
omdat we een hele 
schare trouwe 
‘uitbaters’ uit eigen kring hadden die de leden heel professioneel 
van hun natje en droogje voorzagen, ook de penningmeester is in 
jaren niet meer zo blij geweest. 

Aan alle dingen komt echter een eind:  vanaf komend seizoen zal 
de nieuwe organisatie die zowel het zwembad als de sporthal ex-
ploiteert de kantine zelf gaan draaien. Dat zal voor iedereen wel 
weer even wennen zijn maar ook dat zal goedkomen. In beginsel 
blijven we dezelfde prijzen betalen als de afgelopen periode en 
zullen we tijdens maar ook na onze spelletjes weer heerlijk be-
diend worden. Mogelijk wordt ons gevraagd om gedurende de 
avond heel even de bar over te nemen zodat de douches gedaan 
kunnen worden: met alle ervaring van de afgelopen periode zal 
dat naar verwachting echter geen enkel probleem vormen. 

Namens het bestuur 

Lex

=========================================
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Van de bestuurstafel - geef je mening 

Enquête

Omdat we het als bestuur graag 
zo goed mogelijk doen is het 
noodzakelijk om zo nu en dan 
de thermometer er even in te 
prikken: om die reden zullen we 
je binnenkort een digitale en-
quête aanreiken. Graag ver-
zoeken we je om deze liefst zo 
snel en zo uitgebreid mogelijk in te vullen: op die manier kunnen 
we rekening houden met alle wensen en voorkeuren. 

O ja, sommige mensen vinden het niet zo leuk dat ze met naam 
en toenaam genoemd worden en vullen om die reden de enquête 
dan ook maar niet in: deze enquête kan echter geheel anoniem 
ingevuld worden via Internet. We rekenen op je medewerking!!  

Namens het bestuur,  

Bert en Lex 

========================================

Via de mail ontvangen jullie binnenkort informatie over de  
trainingen, de trainingsgroepen, trainingstijden en trainingsdata. 
Je kan straks op de kalender zien welke groep wanneer traint. We 
zien iedereen graag weer op donderdag 4 september. We starten 
dan met een lichte training met basisslagen en wel van 20.15 tot 
21.00 en van 21.00 tot 21.45 uur. Dit op vrijwillige basis, je mag 
zelf bepalen wanneer je aansluit. Graag tot dan! 

Van de trainers: 
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Inmiddels hebben alle teams de wedstrijdkalenders via 
de mail toegestuurd gekregen en deze data hopelijk in 
de eigen agenda genoteerd.  
Probeer het verzetten van wedstrijden te voorkomen 
en vraag vroegtijdig een invaller als je op een speel-
datum verhinderd bent.  
Het verzetten van wedstrijden wordt door de bond bij-

na onmogelijk gemaakt. Regels bij verzetten van wedstrijden, 
zijn:
�� Voor iedere wedstrijd die na 1 oktober 2014 naar achteren ver-

plaatst wordt, zal de club belast worden voor 20 euro admini-
stratiekosten. Uitzondering hierop zijn de wedstrijden die voor 1 
oktober 2014 worden doorgegeven welke zijn voorzien van een 
nieuwe datum en een akkoord hebben van beide verenigingen. 
De kosten worden in principe doorberekend aan het team.  

�� Vakantie, verjaardag, geen vervoer, kermis is geen geldige re-
den --> invaller vragen!  

�� Een geldige reden is er één waar het een echte overmacht is, 
een voorbeeld is hevige sneeuwval  

�� De competitieleider moet beoordelen of een reden van verzet-
ten geldig is of niet en daar de spelers op aanspreken  

�� Alleen de competitieleider kan contact opnemen met de andere 
competitieleiders om wedstrijden verzetten  

�� Alleen de teamleider kan via mail een verzoek indienen bij de 
competitieleider om een wedstrijd te verzetten 

�� Omdat uiterlijk 10 dagen vóór de originele wedstrijddatum de 
goedkeuring van beide verenigingen bij de regio binnen moet 
zijn, is de uiterlijke termijn om een verplaatsing van een wed-
strijd bij de competitieleider aan te vragen, 14 dagen voor de 
originele wedstrijddatum.  

Tot ziens op donderdag 4 september bij de eerste training-/
speelavond en allemaal een gezellige en blessurevrije competitie 
gewenst                                                     

van de competitieleidster 
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Overzicht competitie teams en mogelijke invallers 

Team 1/ 2e klasse speeldag thuis zondag 

Bueno, Johan, Marcella en Mascha 

Invallers: Tom, Kirsten en Marije  

Team 2 / 3e klasse speeldag thuis zondag 

Gerrit, Jan, Jeroen, Marja en Sylvia 

Invallers: Tom, Kirsten en Marije 

Team 3 / 4e klasse  speeldag thuis donderdag 

Bert, Dennis, Lex, Esther, Joke en Trudi 

Invallers: Élco, Kirsten, Barbara 

Team 4 / 5e klasse speeldag thuis zondag 

Kevin, Marius, Robert, Lucie, Maria en Marieke 

Invallers: Élco, Armijn, Barbara, Anne en Margit 

Team R1 / recreanten Z klasse, speeldag thuis donderdag 

Edward, Ernst Jan, Maikel, Ramon, Angeline, Antoinette, 
Ineke en Josja 

Invallers: Armijn, Anne en Margit 

Competitie 2014 - 2015 - nog een keer de teams: 
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Team 1 = 2e klasse = afd. 3 

Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Adressen sporthallen: 

Bc Eefde sporthal de stuw  Bargeweg 5 -  7211DC  Eefde 

Rianto Hanzehal  Fanny Blankers Koenweg 2 - 7203 Zutphen 

IJsselstad  De Kroon  Kon. Wilhelminalaan 11 - 7415 KP Deventer 

SVS Badminton  ‘t Haarhuus  Ganzenboomweg 5 - 7433 ES Schalkhaar 

BC Phido Top Sporthal  Sportweg 1 - 7006 GJ Doetinchem 

Doesburg  Beumerskamp Breedestraat 39 - 6983 AC Doesburg 

zo�21�9�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� EEFDE�BC�2

wo�24�9�2014�� 20:00� RIANTO�BC�1 �� STEENDEREN�BC�1

zo�5�10�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� IJSSELSTAD�BC�4

vr�31�10�2014�� 20:30� SVS�BADMINTON�1 �� STEENDEREN�BC�1

zo�9�11�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� PHIDO�BC�3

zo�23�11�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� DOESBURG�BV�2

vr�28�11�2014�� 19:30� PHIDO�BC�4 �� STEENDEREN�BC�1

vr�5�12�2014�� 20:00� EEFDE�BC�2 �� STEENDEREN�BC�1

zo�14�12�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� RIANTO�BC�1

do�8�1�2015�� 20:00� IJSSELSTAD�BC�4 �� STEENDEREN�BC�1

zo�18�1�2015�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� SVS�BADMINTON�1

zo�25�1�2015� 10:00� DOESBURG�BV�2 �� STEENDEREN�BC�1

zo�15�2�2015�� 11:00� STEENDEREN�BC�1 �� PHIDO�BC�4

vr�20�2�2015�� 19:30� PHIDO�BC�3 �� STEENDEREN�BC�1
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Team 2 = 3e klasse = afd. 2 

Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Adressen Sporthallen 

Bc Eefde sporthal de stuw  Bargeweg 5 -  7211DC  Eefde 

Heeten Bonds  sporthal Heeten  Dorpsstraat 3 - 8111 AA Heeten 

Kwiek Tijenraan Zwolsetraat 68a - 8101 AE Raalte 

Holten ‘t Mossink  Keizersweg 22 - 7451 CS Holten 

De Zwollenaar WRZVhallen Buitengasthuisstraat 8 - 8041 AB Zwolle 

IJsselstad  De Kroon  Kon. Wilhelminalaan 11 - 7415 KP Deventer

zo�21�9�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� KWIEK�BC�3

zo�5�10�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� ZWOLLENAAR�BC�DE�4

vr�31�10�2014�� 20:00� EEFDE�BC�3 �� STEENDEREN�BC�2

zo�23�11�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� IJSSELSTAD�BC�5

zo�30�11�2014� 10:30� HEETEN�BONDS�BV�1 �� STEENDEREN�BC�2

do�4�12�2014�� 20:30� KWIEK�BC�3 �� STEENDEREN�BC�2

ma�8�12�2014� 19:00� HOLTEN�BC�3 �� STEENDEREN�BC�2

di�6�1�2015� 19:30� ZWOLLENAAR�BC�DE�4 �� STEENDEREN�BC�2

zo�18�1�2015� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� EEFDE�BC�3

do�22�1�2015�� 20:00� IJSSELSTAD�BC�5 �� STEENDEREN�BC�2

zo�1�2�2015� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� HOLTEN�BC�3

zo�15�2�2015�� 11:00� STEENDEREN�BC�2 �� HEETEN�BONDS�BV�1
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Team 3 = 4e klasse = afd. 5 

Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Adressen sporthallen: 

Wehl Kon.Beatrixcentrum  Kon. Wilhelminastraat 12  7031AC Wehl 

Thuve  Triominos  Eltensestraat 4 6922 JB Duiven 

Ulftse  IJsselweide  Industrieweg 2 7071CK Ulft 

Grol Den Elshof  Oude Winterswijkseweg 37  7141DE Groenlo 

Poona  De Pol  Pelgrimsstraat 61  7011 BJ Gaanderen 

Flash  Vorden  Het Jebbink   Het Jebbink 13   7251BH Vorden 

Didam  Sporthal Brede School Zuid  Reinskamp 2 6942 RZ Didam 

do�18�9�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� WEHL�BC�1

zo�28�9�2014� 9:30� THUVE�BC�4 �� STEENDEREN�BC�3

do�2�10�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� ULFTSE�BC�5

wo�29�10�2014�� 20:00� GROL�BV�1 �� STEENDEREN�BC�3

do�6�11�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� POONA�GBC�5

do�20�11�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� FLASH�VORDEN�2

zo�30�11�2014�� 9:30� DIDAM�BC�4 �� STEENDEREN�BC�3

wo�3�12�2014�� 19:30� WEHL�BC�1 �� STEENDEREN�BC�3

do�11�12�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� THUVE�BC�4

wo�7�1�2015�� 20:00� ULFTSE�BC�5 �� STEENDEREN�BC�3

do�15�1�2015�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� GROL�BV�1

do�22�1�2015�� 19:30� FLASH�VORDEN�2 �� STEENDEREN�BC�3

do�12�2�2015�� 20:00� STEENDEREN�BC�3 �� DIDAM�BC�4

za�21�2�2015�� 14:30� POONA�GBC�5 �� STEENDEREN�BC�3
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Team 4 = 5e klasse = afd. 5 

Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Adressen Sporthallen 

Rijnwaarden  Burg.Habeshal  ‘s-Gravenwaard 1a  6916KB Tolkamer 

SpeesSjuttel  De Paasberg  ‘tveld 30  7061 DD Silvolde 

Doesburg  Beumerskamp Breedestraat 39 - 6983 AC Doesburg 

Hengelo  De Kamp  Sarinkkamp 7  7255 CX Hengelo (gld) 

Poona  De Pol  Pelgrimsstraat 61  7011 BJ Gaanderen 

Didam   Sporthal Brede School Zuid  Reinskamp 2 6942 RZ Didam 

zo�21�9�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� RIJNWAARDEN�BV�3

zo�28�9�2014� 11:00� SPEES�SJUTTEL�2 �� STEENDEREN�BC�4

zo�5�10�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� DOESBURG�BV�3

vr�31�10�2014� 20:00� HENGELOSE�BC�2 �� STEENDEREN�BC�4

zo�9�11�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� POONA�GBC�6

zo�23�11�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� DIDAM�BC�6
wo�3�12�2014� 20:00� RIJNWAARDEN�BV�3 �� STEENDEREN�BC�4

zo�14�12�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� SPEES�SJUTTEL�2

zo�11�1�2015� 10:00� DOESBURG�BV�3 �� STEENDEREN�BC�4

zo�18�1�2015� 11:00� STEENDEREN�BC�4 �� HENGELOSE�BC�2

zo�25�1�2015�� 13:30� DIDAM�BC�6 �� STEENDEREN�BC�4

za�21�2�2015�� 14:30� POONA�GBC�6 �� STEENDEREN�BC�4
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Team R1 = recreanten Z klasse = afd.2 

Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Adressen Sporthallen 

Seepaerd  Laco sportcentrum montferland  oude doetinchemseweg 43     
  7041DB ‘s Heerenberg 

Doesburg Beumerskamp Breedestraat 39 6983 AC Doesburg 

Wehl Kon.Beatrixcentrum  Kon. Wilhelminastraat 12  7031AC Wehl 

Zelhem  De Pol  Vincent v. Goghstraat 72  7021 ED Zelhem 

zo�21�9�2014�� 9:30� SEEPAERD�T�BC�R2 �� STEENDEREN�BC�R1

zo�5�10�2014�� 10:00� DOESBURG�BV�R3 �� STEENDEREN�BC�R1

do�30�10�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�R1 �� WEHL�BC�R2

ma�17�11�2014�� 20:00� ZELHEM�BC�R1 �� STEENDEREN�BC�R1

do�4�12�2014�� 20:00� STEENDEREN�BC�R1 �� SEEPAERD�T�BC�R2

do�8�1�2015�� 20:00� STEENDEREN�BC�R1 �� DOESBURG�BV�R3

wo�14�1�2015�� 19:30� WEHL�BC�R2 �� STEENDEREN�BC�R1

do�22�1�2015�� 20:00� STEENDEREN�BC�R1 �� ZELHEM�BC�R1
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Van de bestuurstafel -  NBB bericht 

Nieuwe puntentelling in de toekomst? 

Het Dutch Open 2014 is aange-
wezen om een nieuwe puntentel-
ling in de badmintonsport testen. 
Spelers strijden van 7 tot en met 
12 oktober in het toernooi in Al-
mere in games die gaan tot 11 
punten (best-of-5). De huidige 
telling betreft maximaal 3 games 
tot 21 punten. 

De mondiale bond BWF heeft Badminton Nederland gevraagd het 
experiment uit te voeren. De nieuwe puntentelling is bedoeld om 
de sport attractiever te maken en de wedstrijden te verkorten. Als 
het nieuwe systeem aanslaat, kan het mogelijk al worden inge-
voerd bij de Olympische Spelen in Rio in 2016. Het rallypoint-
systeem blijft gehandhaafd in het '5x11' scoringssysteem. Het 
houdt in dat elke slagenwisseling een punt oplevert, ongeacht wie 
de service heeft. De nieuwe puntentelling zal ook in diverse ande-
re internationale toernooien worden uitgeprobeerd, alvorens de 
BWF een definitief besluit neemt. De bond wil ook nog een online-
poll houden onder de badmintonfans. 
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Ledenchat -  Marius Lamers 

Wie ben je, stel jezelf eens voor
Hallo, ik ben Marius, bij het schrijven nog net 48 maar zodra jullie 
dit lezen 49. Jazeker ik ben dus in de zomervakantie 49 jaar gele-
den op de wereld gezet in Baak. Na twee en een half jaar verhuisd 
naar Steenderen en daar tot 1993 eerst aan de Anjerstraat en la-
ter aan de Azaleastraat gewoond.  Tijdens de studie in Enschede 

en voor een stage in Hoorn. Toen kwam de boer-
derij met melkkoeien en varkens in Toldijk in 
beeld. En daar woon ik nog steeds met mijn vrouw 
Berna en twee zonen Patrick en Robbin. Daarnaast 

hebben we nog 3 Leonbergers als huisdier, en die horen te luiste-
ren naar de namen Nonna, Zendor en Balou. 

Hoe ben je bij de club gekomen?
Tijdens mijn dienstplicht in Eibergen kwam ik met de badminton in 
aanraking en vond dat wel heel leuk. Toen er ook een club in 
Steenderen bleek te zijn heb ik me daar bij aangesloten en dat is 
inmiddels al weer meer dan 25 jaar geleden. 

Met welke 3 personen zou je wel eens willen tafelen en wat 
zou je hem/haar dan vragen?
Met onze koning Willem Alexander, koningin Máxima en Jonnie 
Boer. Of ze echt elke dag uitgebreid tafelen, of dat er ook wel 
eens een snelle hap tussen zit. 

Hoeveel rackets heb je in je badminton-carrièreversleten?
Dat valt best wel mee, ik geloof dat ik nu mijn derde racket heb. 
Het aantal bespanningen durf ik niet te zeggen. 

Waar mogen we jou voor wakker maken?
Maakt niet uit, eten, drinken, natuur, jacht, vuurwerk en natuur-
lijk ook badminton. 
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Wat is je grootste badmintonblunder?
Pfff, dat is lastig. Maar in het algemeen vind ik het veld nogal smal 
en sla dus regelmatig aan de zijkanten uit. Maar 
misschien weten anderen er wel één, dan hoor ik 
dat wel. 

Welke vraag stelde Gerrit aan je en wat is 
je antwoord daarop?
'Waar toch zijn passie voor alles wat met natuur
(-beheer) en wild te maken heeft, vandaan komt? ' ; Tja, dat heb 
je als je al vanaf jongs af aan op de boerderij en buiten bezig 
bent. En als er dan ook nog een schoonvader en een zwager zijn 
die jager zijn. Dan wordt je al snel met dit groene virus besmet en 
dan wil ik ook zoveel mogelijk weten en bestuderen. En dan kom 
je steeds meer en dieper in de materie en wil je het ook steeds 
intensiever beleven. Natuur en wild zijn gewoon zo prachtig, zeker 
als je er dan ook nog (denkt) enige invloed op te kunnen hebben 
dan is dat helemaal mooi. En net als je denkt het te weten is het 
weer anders en dat maakt het nog boeiender. En het geeft ook zo 
enorm veel ontspanning en rust, dat zou ieder mens moeten kun-
nen ervaren in deze hectische wereld om ons heen. En daar komt 
nog bij dat wild het heerlijkste en eerlijkste vlees is wat je je maar 
bedenken kunt. Zeker als je het dan zelf hebt mogen oogsten en 
verwerken om het uiteindelijk te kunnen consumeren. Wild en 
natuur, dat is het pure genieten. 

Aan wie geef je deze chat door?
aan Kirsten. 

Wat wil je hem/haar vragen?
Waar haar passie voor naaldjes vandaan komt? 



22

Badmintonclub Steenderen sluit seizoen sportief af

Ook dit jaar werd in juni het badmintonseizoen bij BC Steende-
ren afgesloten met de blokcompetitie voor de senioren. De wed-
strijden werden over verscheidene weken verdeeld gespeeld.  

Badminton-anders 

Voordat bekend gemaakt werd wie de kampioenen dit jaar zijn, 
werd eerst nog een badminton-anders-parcours gespeeld. De 
deelnemers konden elkaar uitdagen in blind-badminton, speed-
badminton, tafeltennis, met z’n tweetjes spelen met één racket, 
aan elkaar gebonden badmintonnen en badmintonnen met één 
oog afgeschermd. Uiteraard goed voor hilarische daden. 

Kampioenen bij de senioren 

Bij de senioren staat in de blokcompetitie centraal dat iedereen 
een keer met iedereen speelt. Het is een kunst om de partijen 
dan zó in te delen dat er toch mooie wedstrijden gespeeld kun-
nen worden. Net als vorig  jaar waren er prijzen in 4 categorie-
ën, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen competitiespelers 
en recreatieve spelers. 

De titel ‘clubkampioen recreanten’ ging bij de heren dit jaar naar 
Tom Vredegoor. Tweede werd Élco Utermöhlen. De beste dame 
in deze categorie bleek Marieke Schotman te zijn. Iris Garritsen 
nam de tweede plaats in. 

In de categorie competitiespelers was de damestitel dit jaar voor 
Maria Schut. De trofee voor tweede dame was voor Mascha Geb-
bink. Bij de heren werd Wim van der Spoel kampioen. Jan Tak-
ken werd met verve tweede in deze categorie. 

Laatste speelavond seizoen 13/14 
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Staand vlnr: Jan 
Takken, Élco 
Utermöhlen, Marie-
ke Schotman, Iris 
Garritsen, Tom 
Vredegoor en Wim 
van der Spoel 

Zittend: Mascha 
Gebbink en Maria 
Schut

=========================================

Dit seizoen starten we met een beperkt aantal inhuur op zondag. 
Op de ledenvergadering is gevraagd om naar mogelijkheden tot 
bezuinigen te kijken. Voor dit seizoen is o.a. daarom gekozen om 
alle competitieteams, zowel jeugd als senioren, zoveel mogelijk 
tegelijk thuis te laten spelen. Dit scheelt 7 tot 8 keer inhuur van 
de volledige hal. Een andere reden om hiervoor te kiezen is het 
geluid vanuit toeschouwers bij de jeugd dat het erg leuk is om ook 
wedstrijden van senioren te zien.  

Betekent wel dat er op wedstrijdzondagen (nagenoeg) geen ruim-
te is voor vrijspelen. Kijk op de kalender op onze website om te 
zien hoeveel teams thuis spelen.  
Of we nog extra zondagen voor vrijspelen gaan inhuren hangt o.a. 
af van de uitkomsten uit de enquête die we nog zullen versprei-
den. Hierover lees je elders in het blad meer.  

En de kampioenen zijn….. 

Speelzondagen
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Eigenlijk is er niet een duidelijke oorsprong van het spel badmin-
ton, er zijn meerdere versies van de geschiedenis van badmin-
ton. Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintongod, 
verdiepte zich in de geschiedenis van deze sport. Er zijn verschil-
lende schilderijen gevonden uit de verschillende eeuwen en ook 
uit verschillende delen van de wereld. Omdat door alle verschil-
lende versies van de geschienis er geen touw meer aan vast te 
knopen is, (de naam touwtrekken is ook overigens nergens ge-

vonden..) is er een van de versies 
hieronder beschreven.. 

Ooit, toen er nog een land bestond dat 
Brits-Indië heette, werd er een spelle-
tje gespeeld dat Battledore en 
Shuttlecock werd genoemd. Dat dit 
spelletje erg veel overeenkomsten ver-
toonde met het spel Hanetsuki uit Ja-

pan en ballbadminton uit Tamil Nadu maakte voor niemand nog 
wat uit.  

Maar terug naar Brits-Indie, waar de Britse soldaten na het har-
de werk op het front, zich ‘s avonds en op de vrije momenten 
ook ontspanning nodig hadden. In de stad Poona, waar zij op-
zoek waren naar cafe’s, fijne dames of andere soorten entertain-
ment ontdekten ze dat sporten ook een erg prettige aangelegen-
heid was. De soldaten namen de rackets en het pluimpje in de 
handen en begonnen er mee te spelen. Ze noemden het spel 
Poona, omdat ze daar tenslotte waren en ze werkelijk geen idee 
hadden dat het ook Balltedore genoemd werd. En wat maakte 
het uit hoe het spel heette, ze hadden tenslotte plezier, en dat 
was waar het om ging. 

Geschiedenis met een knipoog .. 
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Een aantal jaren later waaide het spel over naar Enge-
land, dat moet een flinke wind zijn geweest, gezien de 
afstand tussen de twee landen, maar dat buiten be-
schouwing gelaten.  

Het belandde bij een groot hertog (hertog van beau-
fort), het ging hem dus duidelijk voor de wind, 
(wellicht diezelfde wind, maar dat zal niemand ooit 
weten) hij had een flink landgoed tot zijn beschikking. 
Dat dat landgoed stom toevallig “badminton” zegt inmiddels ge-
noeg. Het spel dat inmiddels zijn bekend heeft gekregen in Enge-

land, zwerft vervolgens door heel Europa, maar 
ook in de Aziatische landen werd het een popu-
lair spel. Het spel was in den beginnen vooral 
voor de elite, waar niet alleen het spel zelf, 
maar ook de sociale contacten heel erg belang-
rijk waren. Dus de koffie, cake en het wijntje 
waren niet minder belangrijk!  

Er werd, na heel wat jaren zwerven en verschil-
lende namen uiteindelijk in 1873 de naam Bad-
minton aan het spel gegeven. De hertog was 
natuurlijk zo blij als een kind! Er kwamen wat 

meer algemene regels, en er werd ook een regelboek geschreven. 
Het duurde echter wel een aantal jaren voordat het wereldwijd de-
zelfde regels had. Er werden badmintonbonden opgericht , in 1893 
was de Engelse Badminton Bond de eerste, en over de hele wereld 
werd inmiddels gebadmintond. In 1931 werd de Nederlandse Bad-
mintonBond opgericht, die we nu kennen als Badminton Neder-
land. Sinds 1992 is het zelfs een Olympische Sport geworden. 

Over een harde wind en een hertog.. 
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Doelshoppen, jij doet toch ook mee?? 

WE KRIJGEN BIJNA UITBETAALD!! 

Als de meter op honderd euro staat, betaald  doelshoppen uit aan de 
vereniging. Bedenk eens wat een hoop leuke dingen we daarvan kunnen 
doen! Shop je nog even mee?? 

 Het is heel eenvoudig. Ga naar de site van doelshoppen, kies de web-
winkel uit waar jij de boodschappen wilt gaan doen. Kies je shopdoel, dat 
is natuurlijk Badmintonclub Steenderen, en ga lekker shoppen! 

Een deel van het bedrag dat jij shopt, gaat via doelshoppen.nl naar de 
kas van onze vereniging. Daar kunnen we weer leuke dingen van doen! 

Dat wil jij toch ook?? 
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Komt vanaf september bij ons spe-
len. We wensen je heel veel plezier 

          toe bij onze club! 

Het afgelopen seizoen hebben we op een leuke gezellige manier 
afgesloten, het leverde grappige momenten op, maar ook kampi-
oenen!! De wedstrijden van de jeugd werden over meerdere we-
ken verdeeld gespeeld. 

Badminton-anders 

Voordat bekend gemaakt werd wie de jeugdkampioenen dit jaar 
zijn, werd eerst nog een badminton-anders-parcours gespeeld. De 
jeugdspelers konden elkaar uitdagen in blind-badminton, speed-
badminton, tafeltennis, met z’n tweetjes spelen met één racket, 
aan elkaar gebonden badmintonnen en badmintonnen met één 
oog afgeschermd. Uiteraard goed voor hilarische daden. 

Jeugdkampioenen

De jeugd ging de strijd 
met veel vuur aan. Er 
werden veel mooie par-
tijen gespeeld, zowel en-
kelspel als dubbelspel. 
De eerste plaats en 
daarmee de wisseltrofee 
2014 was voor Jeroen 
Luesink. Een mooie 
tweede plaats was voor 
Bo Rutjes. De derde 
plaats was weggelegd 
voor Tom Besselink. Alle 
jongelui hebben de prijs 
meer dan verdiend, gefeliciteerd! 

Jeroen       Bo          Tom 
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Jeugdleiders stellen zich voor 

Na de zomervakantie staat er weer een fris team voor jullie klaar. 
Voor een aantal van jullie zijn de jeugdleiders bekenden, maar 
ook een paar nieuwe gezichten zullen voor jullie paraat staan. 
Omdat het leuk is wat over hen te weten, stellen ze zich hieron-
der aan jullie voor! 

===============================

Naam: Marije Knol 

Hobby’s : Gitaar spelen, films kijken, lekkere din-
gen bakken en badminton natuurlijk. 

Hoelang ik al badminton? Geen idee, ik denk al 
rond de tien jaar. Ik heb altijd al bij BCS gespeeld. 

Speel je competitie? En in welk team? Ik heb altijd 
competitie gespeeld, maar door een blessure aan mijn knie kon ik 
vorig jaar maar 1 wedstrijd spelen in team 1. Voor de zekerheid 
heb ik me dit jaar maar als reserve aangemeld. Mijn favoriete 
slag ik de clear. Lekker hard en ver slaan. 

Wat heeft je doen besluiten jeugdleider te worden? Ik vind het 
altijd al erg leuk om met kinderen en jongeren om te gaan. Ik ben 
namelijk ook bezig aan de opleiding voor juf. Toen Sylvia wilde 
stoppen hebben ze mij gevraagd haar taken over te nemen. Vorig 
jaar heb ik al een beetje kunnen spieken hoe het allemaal ging en 
dit jaar mag ik het allemaal zelf gaan doen. 

Heb je al eens een enorme blunder begaan op het veld? Ik had 
een keer mijn vinger in het verband door een ongelukje die och-
tend. ‘s Avonds wilde ik toch proberen of ik nog kon slaan. Dit 
ging nog wel aardig tot ik aan het eind van de avond door mijn 
enkel ging (voor de zoveelste keer). Dus toen zat ik met mijn vin-
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ger in het verband omhoog en met mijn enkel hoog op de 
stoel met ijs… En verder??? Ik sla nog wel geregeld mis…  

Wat wil je verder nog meegeven aan de jeugdige spelers? Een tip? 
Of iets anders leuks? Ik hou wel van een lolletje en vind het leuk 
om zelf spelletjes te bedenken. Hopelijk hebben jullie ook veel 
plezier met ons. En als er iets is, dan kunnen jullie altijd naar me 
toe komen. Want naast humor heb ik ook een luisterend oor. 

=============================

Naam:MarijeNaamMijn naam: Robert Klein Lebbink 

Als hobby badminton ik natuurlijk,  maar ook mo-
tor rijden en airbrushen is wat ik graag doe in mijn 
vrije tijd. 

Ik ben volgens mij in januari 2010 gaan badmin-
tonnen bij de club. Dat is nu dus bijna 5 jaar. 

Ik speelde twee jaar in het recreanten team en nu 
is mij gevraagd of ik een stapje omhoog wilde 
gaan, vandaar dat ik nu in team 4 zit. 

Mijn besluit om te assisteren bij de jeugdtraining is dat ik het leuk 
vind de jeugd te helpen om het spel onder de knie te krijgen, 
maar vooral ook plezier in het spel te krijgen. 

Voor mij is er niks mooier dan lekker hard te kunnen smashen 
zonder daarbij natuurlijk je tegenstander te raken! 

Ik zal ongetwijfeld wel meerdere blunders begaan hebben op het 
veld, maar ben deze gauw weer vergeten. 

Wat nog wel eens gebeurt, is dat er tijdens een actie wat geknet-
ter te horen is, om over de geur nog maar te zwijgen! 

Aan de jeugd zeg ik gewoon:  lekker je spel spelen of je nu wint of 
verliest, beter dan je best kun je niet doen. 

Jeugdleiders stellen zich voor 
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Leer van je fouten en ga daarmee aan de slag en laat ons weten 
waarop je extra aandacht wilt tijdens de training.  

Voor de rest gewoon heel veel “plezier” in het spel badminton!! 

=========================================

Mijn naam: Lucie Peters  

Ik ben sinds een paar maandjes bij jullie op de 
training te zien. Ik speel zelf al sinds mijn 19e jaar 
badminton, dat betekent dat ik al 31 jaar badmin-
ton speel.. (pff dat is al best wel lang!) 

Andere hobby’s van mij zijn veel in de tuin bezig 
zijn en heerlijk met mijn twee honden Lotus en 
Daisy wandelen. 

Ik ben begonnen met badminton in Doesburg, heb 
daar altijd recreanten wedstrijden gespeeld en ook een hele tijd 
de recreanten vertegenwoordigd in het recreantenbestuur. En 
sinds een jaar of 14 speel ik nu bij onze vereniging in Steenderen, 
hier ben gelijk competitie gaan spelen. Dat doe ik nu nog steeds 
en ben een van de spelers van team 4. 

Ongeveer 10 jaar  geleden heb ik een tijdje in het bestuur gezeten 
en mocht ook toen al bij de jeugd helpen. Helaas werd ik toen erg 
ziek waardoor ik een jaar niet kon badmintonnen. Ik moest toen 
ook stoppen bij het bestuur en het helpen bij de jeugd. 

Aan mijn ziekte heb ik een Oedeemarm (een hele dikke arm die 
vaak pijn doet) overgehouden. En daarom zal ik af en toe met be-
paalde trainingsoefeningen niet mee kunnen helpen. Ik kan jullie 
wel altijd aanmoedigen natuurlijk! Maar ondanks dit alles vind ik 
het toch super leuk om jullie te helpen en hoop dat we weer een 
jaar lekker samen gaan trainen en spelen. Maar vooral ook veel lol 
maken.

Jeugdleiders stellen zich voor  
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Verder ben ik als leiding vaak met een badmintonkamp of een ge-
zellig dagje uit mee geweest en dat was altijd super gezellig. 

Zelf train ik ook elke donderdagavond en leer nu nog steeds nieu-
we dingen. Dus trainen is gewoon belangrijk als je goed wilt spe-
len!

Ik zou dus zeggen, tot donderdag op de training! 

=========================================

Naam: Iris Garritsen 

Hobby’s: Badminton natuurlijk, bmx-en, longboar-
den en scouting. 

Hoelang badminton je al? Ik badminton sinds mijn 
tiende, dus dat is nu zo’n 4 jaartjes. 

Heb je altijd al bij BCS gespeeld? Ja altijd al. 

Speel je competitie en in welk team? Nee nu niet, 
ik heb drie jaar competitie gespeeld en twee keer 

daarvan ben ik kampioen geworden. Maar nu heb ik het helaas 
even te druk met andere dingen. 

Wat heeft je doen besluiten om jeugdleider te worden? Ik gaf al 
een paar weekjes training voor mijn stage en vond dit heel erg 
leuk om te doen. Dus ga ik daar dit jaar mee verder. 

Wat is je favoriete slag? De Smash natuurlijk! 

Heb je al eens een enorme blunder begaan op het veld? Toen ik 
nog maar net badmintonde, was ik aan het inslaan met iemand. 
Toen liet ik per ongeluk mijn racket los en die vloog toen over het 
net naar het hoofd van de persoon waarmee ik aan het inslaan 
was.

Jeugdleiders stellen zich voor 
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Wat wil je nog meegeven aan de jeugdige spelers? Blijf gewoon 
doorgaan met spelen en vooral GEEF NOOIT OP!! 

=========================================

Naam: Margit Holland 

Hobby’s: Badminton en fitness 

Hoelang badminton je al? Ik denk ongeveer al 5 
of 6 jaar. Ik ben bij deze club begonnen en ik 
zal hier ook altijd blijven. Mijn favoriete slag is 
de clear. 

Speel je competitie? Zo ja in welk team? Dit 
jaar sla ik even over. 

Wat heeft je doen besluiten om jeugdleider te 
worden? De trainingen die mij hebben geholpen om zover te ko-
men wil ik ook graag overbrengen aan de wat jongere kinderen. 
Zodat zij ook steeds wat meer technieken kunnen leren om zo ook 
steeds een stapje verder te kunnen komen. 

Heb je al eens een enorme blunder begaan op het veld? Ik heb 
een aantal keer mijn racket over het hele veld gegooid tijdens een 
wedstrijd… ik was denk ik iets te zenuwachtig.. 

Wat ik verder nog wil zeggen?  Geniet van elke training! Ook al is 
het soms zwaar en hard werken, bedenk dan maar gewoon dat 
het eindresultaat steeds een beetje beter wordt en dan blijf je ple-
zier houden in het spel! En als het even niet lukken wil op een 
avond? Geef dan vooral niet op maar blijf proberen! Uiteindelijk 
zal je beloond worden met het eindresultaat dat je behaalt! 

=========================================

Jeugdleiders stellen zich voor  
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Naam: Johan Boesveld 

Hobby’s: Badminton, wielrennen, hardlopen en 
postduiven 

Hoelang badminton je al?: ongeveer 12 jaar 

Heb je altijd bij BCS gespeeld? : ja 

Speel je competitie en in welk team? Ja, in team 1 
samen met Mascha, Marcella en Bueno 

Wat heeft je doen besluiten om jeugdleider te worden? Zo kan ik 
kennis en ervaring overdragen aan de jeugd. 

Wat is je favoriete slag? Ik heb niet echt een favoriete slag, ik 
moet het vooral hebben van een goede conditie. 

Heb je al eens een enorme blunder begaan op het veld: Nee, tot 
op dit moment gelukkig nog niet. 

Wat wil je nog meegeven aan de jeugdige spelers? We hopen als 
nieuwe groep dat we jullie op een leuke manier toch ook het een 
en ander kunnen bijbrengen. En dat jullie aan de trainingen ook 
veel plezier beleven. 

Tot slot, wil je nog wat kwijt? Ik hoop samen met de andere 
jeugdleiders er een leuk, gezellig en sportief jaar van te kunnen 
maken.

=========================================

Naam: Jeroen Geurts 

Hobby’s: badmintonnen, wielrennen, zeilen, vissen 

Hoelang badminton je al? Zo’n 6 jaar en ook altijd bij bc steende-
ren gespeeld. 

Jeugdleiders stellen zich voor 
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Speel je competitie en in welk team? Dit jaar ga 
ik in het 2e team spelen, met Jan, Gerrit, Sylvia 
en Marja. 

Wat heeft je doen besluiten om jeugdleider te 
worden? Omdat we een leuke groep met jeugd-
spelers hebben en ik het leuk vind en een nieuwe 
uitdaging om hen wat te gaan leren. 

Wat is je favoriete slag? De smash! 

Heb je al eens een enorme blunder begaan op het veld? Ja.. Ik 
kan heel hard smashen, maar heb ook al een paar keer heel hard 
misgeslagen.. 

Wat wil je nog meegeven aan de jeugd? Ik hoop dat iedereen 
weer heel sportief en fanatiek komt meetrainen, dan doen wij ex-
tra ons best om hele leuke trainingen te bedenken. Tot slot wil ik 
nog even kwijt: dat ik er al heel erg veel zin in heb en dat we er 
samen een heel leuk en sportief seizoen van gaan maken! 

=========================================

==================================De vereniging probeert de contributie voor de jeugd zo laag mogelijk 
te houden en toch een leuk programma te bieden. Met name het 
kamp of uitstapje willen we laagdrempelig houden, maar dat kan niet 
zonder de opbrengst van de Grote Clubactie. We vragen dit jaar dan 
ook weer aan ELK jeugdlid om zijn of haar best te doen minimaal 10 
loten te verkopen (meer is natuurlijk ook welkom J!). We geven jullie 
allemaal op donderdag 11 september 10 (of meer voor de topverko-
pers onder ons) loten mee met het verzoek te proberen deze te ver-
kopen. Je hoeft dus niet meer met een pen en boekje op pad. Meer 
info krijgen jullie op 11 september. Ook dit jaar zullen we de topverko-
pers in het zonnetje zetten, we gaan er iets leuks voor zoeken! 

Jeugdleiders stellen zich voor  

Grote Clubactie 
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Kijk voor de actuele standen en het complete wedstrijdschema op 
toernooi.nl

Tom Vredegoor, Nick Vredegoor, Larse van Koot, Lars Polman 

Adressen sporthallen 

Flash Vorden Het Jebbink   Het Jebbink 13   7251BH Vorden

Thuve Triominos  Eltensestraat 4 6922 JB Duiven

Poona De Pol  Pelgrimsstraat 61  7011 BJ Gaanderen

Varsseveld   De Pallandthal  Van Pallandtstraat 8  7051DE Varsseveld

Jeugdteam 1 wedstrijdschema -  U19 afd 2 

zo�21�9�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� FLASH�VORDEN�J1

zo�12�10�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� THUVE�BC�J1

za�1�11�2014�� 14:30� POONA�GBC�J1 �� STEENDEREN�BC�J1

zo�9�11�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� POONA�GBC�J1

zo�23�11�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� VARSSEVELD�BC�J1

zo�30�11�2014� 11:00� VARSSEVELD�BC�J1 �� STEENDEREN�BC�J1

za�6�12�2014�� 10:00� FLASH�VORDEN�J1 �� STEENDEREN�BC�J1

zo�14�12�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� THUVE�BC�J1

zo�25�1�2015�� 12:00� VARSSEVELD�BC�J1 �� STEENDEREN�BC�J1

zo�1�2�2015�� 9:30� THUVE�BC�J1 �� STEENDEREN�BC�J1

zo�15�2�2015�� 11:00� STEENDEREN�BC�J1 �� FLASH�VORDEN�J1

za�21�2�2015�� 14:30� POONA�GBC�J1 �� STEENDEREN�BC�J1
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Kijk de actuele standen en het complete wedstrijdschema op toer-
nooi.nl

Louw Helmich, Jeroen Luesink, Eline Veenhuis, Marysanne Beulen-
kamp 
Invallers: Jarkko Beulenkamp en Yalenka Span 

Adressen sporthallen:

Didam Sporthal Brede School Zuid  Reinskamp 2 6942 RZ Didam 

Eefde  Sporthal de Stuw  Bargeweg 5 7211 DC  Eefde 

LBC Hamalandhal  vd Meer de Walcherenstr. 3  7131 EN Lichtenvoorde

Voor Flash, Thuve en Varsseveld, zie jeugdteam 1 

Jeugdteam 2 wedstrijdschema - U15 afd 4 

zo�21�9�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� FLASH�VORDEN�J3

zo�28�9�2014� 9:30� THUVE�BC�J2 �� STEENDEREN�BC�J2

zo�2�11�2014� 13:30� DIDAM�BC�J2 �� STEENDEREN�BC�J2

zo�9�11�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� EEFDE�BC�J1

zo�23�11�2014� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� LBC�72�J3

zo�30�11�2014� 12:00� VARSSEVELD�BC�J2 �� STEENDEREN�BC�J2

za�6�12�2014�� 10:00� FLASH�VORDEN�J3 �� STEENDEREN�BC�J2

zo�14�12�2014�� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� THUVE�BC�J2

zo�18�1�2015� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� DIDAM�BC�J2

zo�25�1�2015�� 10:00� LBC�72�J3 �� STEENDEREN�BC�J2

zo�15�2�2015�� 11:00� STEENDEREN�BC�J2 �� VARSSEVELD�BC�J2

zo�22�2�2015�� 9:30� EEFDE�BC�J1 �� STEENDEREN�BC�J2
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Speeltijden jeugd
De speeltijden voor de jeugd zijn dit seizoen hetzelfde als vorig 
jaar: donderdag van 18:30-20:00 uur  
Ook dit seizoen zal er in schoolvakanties GEEN jeugdbadminton 
zijn. We hebben hiervoor gekozen omdat er in de vakantieweken 
altijd maar weinig jeugdleden aanwezig zijn. Dit jaar daarom geen 
jeugdbadminton op: 23 oktober, 25 december, 1 januari en 26 fe-
bruari. Hemelvaartsdag (14 mei) is er zoals elk jaar ook geen bad-
minton, de hal is dan niet beschikbaar. Omdat de meivakantie net 
valt in de week vóór Hemelvaart, is er die avond WEL jeugdtrai-
ning. Twee weken geen badminton willen we jullie niet aandoen. 

Op zondag spelen maar liefst in totaal 5 teams hun thuiswedstrijd 
(3 senioren en 2 jeugdteams) en wel van 11.00 tot 14.00 uur. 
Heel vaak spelen ze alle 5 tegelijk thuis, dat geeft weinig ruimte 
om vrij te spelen. Of er wat te doen is op de zondag zie je in onze 
kalender. Sylvia zal jullie op de woensdag voor een zondag met 
speelruimte nog een mailtje sturen dat je welkom bent.  

We beginnen de training om 18.30 uur met een warming-up waar-
bij we ook weer aan jullie conditie gaan ‘sleutelen’. Daarna volgt 
weer training/vrijspelen. Tussendoor worden ook wedstrijdavond-
jes gepland.  

Goede schoenen 
Het is heel belangrijk voor je om goede zaalsportschoenen te dra-
gen en daarbij ook de veters normaal te strikken. Dit is echt van 
belang om blessures aan o.a. enkels en knieën te voorkomen.  

Gezonde spieren en hygiëne 
Het is voor iedereen belangrijk om na het sporten te douchen. Dit 
is goed voor de spieren en natuurlijk is het ook wel zo hygiënisch. 
Wij promoten dit graag maar verplichten niets.  

Enthousiast?
Heb je er, net als wij, weer zin in en weet je nog andere kids die 
het leuk zouden vinden, neem ze mee! We zien jullie graag weer 
op 4 september om 18.30 uur! 

Trainings informatie 
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Uw adviseurs: 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 
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Sporthal  trainingsavond: 
‘t Hooge Wessel donderdagavond 
Prins Bernhardlaan 3 18.30-20.00 jeugd 
7221 BA Steenderen, 20.15-21.30 senioren 
tel: (0575)-75 05 67 speelgelegenheid tot 23.00 uur             

Voorzitter: Secretaris:   
Lex de Goede Sylvia Breukink  
tel. 0575-451171 tel: 0575-452306 
voorzitter@bcsteenderen.nl info@bcsteenderen.nl

Competitieleider:   Activiteiten commissie:   
Marja Koert Bert Wisselink 
tel. 0313-471869 tel: 0575-451798 
competitieleider@bcsteenderen.nl activiteiten@bcsteenderen.nl

Penningmeester:   Trainer: 
Wim van der Spoel Jan Takken 
tel. 0575-452736 Mascha Gebbink 
penningmeester@bcsteenderen.nl trainer@bcsteenderen.nl

Jeugdleiders: Internet/sociale media: 
Johan Boesveld  (trainer) www.bcsteenderen.nl
Marije Knol (alg. leiding)                     Facebook: /BCSteenderen
Jeroen Geurts Twitter: @BCSteenderen
Robert Klein Lebbink  
Lucie Peters Redactie clubblad
Iris Garritsen  Barbara Leerkes
Margit Holland Marieke Schotman 
jeugd@bcsteenderen.nl redactie@bcsteenderen.nl

contactinformatie

Het lidmaatschap van BCS kan worden opgezegd. Het lidmaat  
schap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor opzegging 
geldt voor het nieuwe jaar. Opzeggen dient schriftelijk te geschie-
den voor 15 november bij de secretaris. Indien niet op tijd is op-
gezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe 
jaar.”




